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��तावना
1942 साल�, जे�हा अमे�रका जपान�व�� य�ातु उतरल� ते�हा अमे�रक# सै%या&या

आदेशानसारु अमे�रकेत राहणा+या सव, जपानी नाग�रकांना पि1चम 3कना+या �देशातनू म5य

अमे�रकेतील वाळवंट� �देशाततील एका कपम5येँ 9थलांत�रत कर;यातआले. व तेथे =यानंा

नजरकैदेत ठेव;यातआले.

=याचे कारण?

अमे�रके&या सरकारला कठलेु जपानी >न?ठावंतआहेत व कठलेु देश@ोह� आहेत याची कBपना

न�हती. हे सव, जपानी अमे�रकेचे नाग�रक होते व दस+याु महाय�ातु =यां&यापासनू कठलाह�ु

धोका न�हता.

1988 म5ये अमे�रके&या शासनानेआपल� चकू मा%य केल� व =यांची माफ# माFगतल�.





एके Gदवशी माझे डडीॅ कप&याँ बाहेर�ल �वशाल वाळंवट�

�देश पाहत उभे होते. =यांनी ताबडतोब तथेे बेसबॉलचे

मैदान उभे कर;याचा >नण,य घेतला. =यां&या मते
कपमधीलँ लोकां&याकडे कर;यासारखे काह� तर� हवे. येथे
आOह� समर कपँ Oहणनू वा �रसॉट,म5ये राहायला आलो
नाह�. आOह� वाळवंटात आहोत. चार� बाजनेू तारेचे कंपणु
घातलेले आहे. तथेे बंदकधार�ू सै>नकांचा खडा पहारा आहे.
आOह� पळनू जाऊ नये Oहणनू ह� काळजी घेतल� जात
आहे. ऊंच गोपरावर�लु सै>नक आOह� कठेह�ु असलो तर�
बघू शकतात. आम&यावर नजर रोखनू पहात आहेत.
डडीॅ =या �वराण वाळवंटातनू फाटलेBया जQमनीवRन जात

असताना “आOह� येथे का आले आहोत?” हा �1न मी

�वचारला.

“ कारण अमे�रका जपान�व�� य�ातु उतरल� आहे. =यामळेु

=यांचा जपानी नाग�रकां&यावर �व1वास नाह�. आOहाला

नजरकैदेत ठेवणे अ%याकारक आहे. जर� आOह� जपानी

असलो तर� आता आOह� अमे�रकेचे नाग�रक आहोत!”

बोलता बोलता =यांनी एका काठ�ने बेसबॉल मैदानासाठ� एक

खणू केल�.



या कपम5येँ याय&या अगोदर मी इतर मलांपेXाु फार लहान व हडकळाु होतो. खेळासाठ� >नवडताना
कण,धारांचे लX माYयाकडे अगद� शेवटचे असायचे. काह� GदवसापवZू ह� सम9या जा9त वाढल�. माझे Qम\
मला Fचडवू लागले. काह�ह� कारण नसताना माYयाशी बोलणे सोडनू Gदले. =यावेळी रे]डयोवर पल, हाब,र, पल,
हाब,र हेच जा9त वेळा ऐकू येत होत.े
एके Gदवशी माझे आई-वडील मला शाळेतनू काढनू टाक;यासाठ� आले. आई रडत होती. कारण >तला हे घर
सोडनू जा;यास सांग;यात आले होत.े घर �रकामे कर;यासाठ� घरातील सामान फेकनू दे;यास सांFगतले होत.े
मग एके Gदवशी बसमधनू आOहाला दरू कठेतर�ु ने;यात आले. काह� Gदवस आOहाला घोaया&या पागेत
ठेव;यात आले होत.े येथे ये;यापवZू काह� Gदवस आOह� घोaया&या पागेत राहत होतो.





कपम5येँ घर&यासारखे वातावरण न�हते. Gदवसा
भरपरू उकाडा आbण रा\ी कडाcयाची थंडी होती.
Gदवसभर धळी&याु वादळामळेु समोरचे काह�
Gदसत न�हते. घरातBया सव, व9तम5येू वाळू
असायची. सगळीकडे वाळचू वाळू. काह� वेळा
आघंोळ करत असताना 3कवां जेवणासाठ� रांगेत
असताना वाळचेू वादळ आम&या अगंावर येत
होते. पवZ&याू घर� आघंोळ कर;यासाठ� 9वतं\
बाथRम होती. परंतु येथे सवाd&याबरोबर एकाच
बाथRमम5ये आंघोळ करावी लागत असे.

आOहाला सगeयां&याबरोबर जेवण करावे लागत
होते. माझा मोठा भाऊ, टेडी, =या&या
Qम\ांबरोबर बसनू जेवत होता. आOह� अनेक
लोकांबरोबर दाट�वाट�ने एकाच बराक#त राहत
होतो. बराक फार छोट� होती. =याला Qभतंी
न�ह=या. रा\ी&या वेळी लहान मलंु रडायला
लागले क# झोप मोडनू जायची व प%हाु झोप
येत न�हती.







ज%याु घर� घरातल� माणसं काह�ना काह�
तर� काम करत असत. परंतु येथे
कर;यासारखे कामच न�हते. Gदवसभर कठेु
तर� उभे राहनू 3कवां बसनू लोक वेळ
घालवत होते.
एके Gदवशी व]डलांनी टेडीला एक gलास
पाणी आण;यास सांFगतले. “तOह�चु घेवनू
या,” टेडीने उलट उ=तर Gदले.
“काय Oहणालास?” व]डलाना राग आला
होता. काह� व]डलधार� मंडळीनी टेडीला
“व]डलांना असे कसे काय उ=तर देवू
शकतो?” Oहणनू रागावले.
टेडी तणतणत उभा राGहला व बसलेBया
hेटला लाथ माRन >नघनू गेला. टेडी
व]डलाबरोबर असे काह� तर� उलट उ=तर
Gदलेले पGहBयांदाच मी ऐकत होतो.



या घटनेनंतर व]डलाना बेसबॉल&या मैदानाची 3कती
गरज आहे हे कळाले. =यानंतर आOह� कदळु ,
फावडे घेवनू बराक#&य जवळ पास असलेBया
मैदानातील झाडे-झडपेु साफ कर;यास स�वातु
केल�. टॉवरवर�ल सै>नक आम&याकडे नजर रोखनू
बघत होते. काह� वेळानंतर आणखी मलंु व मोठ�
माणसं यात सामील झाल� व मदत कR लागले.
बेसबॉल खेळ;यासाठ� आम&याकडे एकह� साGह=य
न�हते. परंतु ह� लोक फार चाणाX होते. एक
कालवा कRन =यानी मैदानावर पाणी आणले.
पा;यामळेु साचलेल� धळू जमीनीवर बसल� व
जमीन घi झाल�. खेळ;यासाठ� मैदान तयार झाले.
मैदानाची सीमारेषा दाखव;यासाठ� तेथे झाडं
न�हती. Oहणनू लाकडी खांब रोवनू सीमारेषा
>नि1चत केBया. खेळ;यासाठ� बटॅ , बॉल व
हातमोजे काह�ह� नसBयामळेु आम&या Qम\ानी या
गो?ट� कापडी गाठोaयात बांधनू पाठ�वले. माझी
आई व इतर बायकांनी गाद�वर�ल पलगंपोस
वापRन आमचे य>नफॉम,ु तयार केले. ते ख+याख+याु
य>नफाम,सारखेचु Gदसत होते.





मी खेळायचा �य=न कR लागलो. परतंु मला ते जमत न�हते. “आणखी जा9त सराव
करायला हवे,” असे वडील Oहणत होते. आम&या गावातBयापेXा येथील खेळणे सोपे
होते. कारण सगळे खेळाडू माYयाच वयाचे व आकाराचे होते.

मी भरपरू सराव करत होतो. टॉवरवर�ल सै>नक माYयाकडे लX ठेऊन होता. इतर मलंु
मला \ास देत असBयामळेु मला खेळता येत नाह� असे =याला वाटले असेल. Oहणनू
तो बघत असताना मी चांगBया �कारे खेळ;याचा �य=न करत होतो.

मैदानावर कणीु ना कणीु तर� खेळतच असत. लहान, मोठे, वय9कर, तRण तेथे खेळू
लागले. मी सेकंड बेसवर खेळू लागलो. कारण ती सोपी आहे असे माYया ट�मने
सांFगतले होते. मी बGटगंॅ करत असताना सव, खेळाडू माYया भोवती कडे कRन उभे
राहत होते. माYया मागचा खेळाडू व �ेXक “इझी आउट” Oहणनू ओरडत असत.
3क=येक वेळा मी फcत एकच धाव काढत होतो.





अशा �कारे आOह� वष,भर खेळत होतो. आता आOहाला अ>ंतम खेळ खेळनू च�पयनँ ट�म
>नवडायची होती. आम&या ट�मचा नंबर खालनू दसराु होता. �व�� बाजचीू ट�म अगोदर&या
ट�मला 3 �व�� 2 गोलनी हरवलेल� होती. आमचे दोन खेळाडू अगोदरच बाद झाले होते. आमचा
एक खेळाडू सेकंड बेसवर होता.
माYया हातात बटॅ होती. दोन चडn ू फेकले होते. दो%ह� वेळा बॉल माYया बटलाॅ लागलाच नाह�.
सेकंड बेसवरचा माझा Qम\ �ाथ,ना करत होता. “कसे तर� कRन बटॅ चालव, =यामळेु तझीु जागा
दसराु कणीु तर� घेऊ शकेल.” �ेXक जोरजोराने ओरडत होते. “जोराने फटके मार, तझीु ट�म
िजकंेल!!”





फौल रेषे&या मागे असलेBया =या उंच टॉवरकडे
मी बघत होतो. टॉवरवर�ल तो सै>नक
कठaयाला हात टेकनू उभा होता. =या&या
गॉगलमधनू सय,3करणू तळपत होते. तो
नेहमीच माYयाकडे टक लावनू पहायचा,
माYयावर लX ठेवायचा. मी वैतागलो होतो.
मी हातात बटॅ घi पकडल�. दोन तीन वेळा
हवेत 3फरवल�. मला काह� झाले तर� चालेल
परंतु =या टॉवर&या पQलकडे मला चडn ू
मारायचा होता. सगळीकडे Fचडीचpपु . व
�पचरने चडn ू फेकला.





मी बरोबर नेम धRन बटनेॅ चडलाn ू मारलो. इतका मोठा आवाज मी कधीच ऐकला न�हता. माYया
अपेXेपेXा चडn ू भरपरू लांब गेला होता. वाळवंटा&या उ%हात चडn ू आकाशात Gदसत होता. मी पळत
पळत फ9ट बेसला आलो. चडn ू डा�या बाज&याू खेळाड&याू डोcयावRन गेला. मी बाद होईन असे
वाटले. परंतु कठल�ह�ु पवा, न करता जोराने पळू लागलो. होम बेसला के�हा पोचलो हेच मला
कळले नाह�.
मला काय झाले हे कळाय&या अगोदर माYया ट�ममधील Qम\ांनी मला खांqयावर घेतले. मी =या
टॉवरकडे बघत होतो. >तथBया सै>नकानी हात हलवनू माझे अQभनंदन केले. मला बघनू तो हसत
होता.





परंतु ह� ि9थती फार Gदवस Gटकल� नाह�. य�ु संपBयानंतर आOह� कपमधनँ ू प%हाु एकदा
आम&या राह=या घर� परत गेलो. तेथे लेनमधील आbण शाळेतील कणीह�ु माYयाशी बोलतह�
न�हते. कपमधीलँ माझे Qम\ इत9तत �वखरलेलेु होते. आम&या घरापाशी कणीचु राहत न�हते.
येथेस�ाु मला एकrयालाच जेवण sयावे लागत होते.





प%हाु बेसबॉलचा सीजन स�ु झाला. प%हाु एकदा cलासमधला सवा,त लहान �वqयाथZ

मीच होतो. कपमधीलँ बेसबॉल खेळामळेु माझी �कतीृ चांगल� होती. काह� लोकानंा मी

चांगBया�कारे बेसबॉल खेळतो याची कBपना होती. ते अजनह�ू मला ‘छोटू’ Oहणत होते.

फcत आता ‘छोटू’ Oहणताना गालातBया गालात हसत होते.

पGहBयाच डावातच मी या ट�मचा सद9य आहे असे मला वाटू लागले. सगळी मलंु

बसम5ये मौजमजा करत होते. हसत होते. परंतु जे�हा मी बसमधनू उतरलो तर माझी

ट�म 3कवां ती दसर�ु ट�म 3कवा =या गदwत माYयासारखा कणीह�ु Gदसत न�हता.

मैदानात उतरBयावर माझे हात कापायला लागले. सगळे डोळे माYयावरच रोकले आहेत

क# काय असे वाटू लागले. माYया हातनू चकू �हावी अशीच ते पेXा करत होते क#

काय?मला Fचडव;याची ते वाटच बघत होते क# काय? >ततcयात गदwतनू ‘जापानी’

Oहणनू ओरडBयाचा आवाजह� आला. कपम5येँ हा शxद मी कधीच ऐकला न�हता. ते

माझा qवेश करत होते याची मला कBपना होती.





माझी ट�म बGटगंॅ करत होती. आbण मला बटसमनॅ
Oहणनू यानंतर जायचे होते. मी खाल� मान घालनू
बघत होतो. आजारपणाचे सyग घेऊन या मानहानीतनू
मला सटकाु कRन sयावेसे वाटत होते. परंतु माYया
ट�मची नाचcक# होईल. मग शाळेतील मलंु मला
‘डरपोक’ Oहणनू Fचडवू लागतील. आता ‘जपानी’
Oहणनू Fचडवतच असतात.
आता मला बGटगंलाॅ जायचे होते. “हा जपानी काह�
कामाचा नाह�!” असे गदwतनू कणीतर�ु ओरडत होते.
“मैदान सोडनू बाहेर सटक!!” मला हे ऐकू येत होते.
मी दोनदा बटॅ 3फरवल�. परंतु चडn ू बटलाॅ लागलाच
नाह�. माYयाकडनू चकू झाल� क# गदw जोरजोराने
3कचाळतं होती. =यामळेु माYया ट�म&या Qम\ांचा
आवाज दाबला जात होता. माझे Qम\ मला उ=साGहत
कर;यासाठ� “छोटू मार! जोराने मार!! नcक#च धाव
Qमळेल!” असे ओरडत होते. मी एक पाऊल मागे ठेवनू
द�घ, 1वास घेऊ लागलो.





मी h#जम5ये आBयानंतर माझे लX बॉल

टाक;यासाठ� सzज असलेBया �पचरकडे गेले.

=या&या च?Oयातनू सय,3करणू चमकत

चमकत बाहेर येत होते. मला टॉवरवर�ल

सै>नकाची आठवण झाल�. आOह� एकमेकाकडे

>नरखनू बघत होतो. मग मी माYया

भोवती&या गदwचा आवाजाला Qमटवनू
टाकलो. व पण,ू तयार�>नशी उभे राGहलो. हात

3फरवत �पचरने चडn ू टाकला.







मी पण,ू जोर लावनू बटनेॅ चडलाn ू मारला. प%हाु
एकदा मला मारलेला आवाज जोराने ऐकू
आला. मान वर कRन मी बघत होतो. लहान
चडn ू आकाशातील �पजंलेBया पांढ+या ढगातनू
आरपार गेला होता. चडn ू सीमारेषे&या बाहेर
जावनू पडणार असे मला वाटत होते.





केन मो�चझक�ु
हा लेखक, प\कार आbण नट आहे. दस+याु महाय�ा&याु वेळी
=या&या जपानी आई व]डलांना आयडोहा&या Qम>नडोका
कपम5येँ पाठ�वले होते. तो आता Qसएटलम5ये राहतो.

डोम ल�
याचा ज%म आbण बालपण द{Xण को�रयातील सेओलम5ये
गेला. =याला %ययॉक,ू शहरातील 9कलू ऑफ ि�हzयअलु आrस,
मधील मा9टस, ]ड}ी Qमळालेल� आहे. तो आता %यू जेसZम5ये
राहतो.


